
فـرار رسـیدن ایـام اربعیـن حسـینی بـر همـه آزادگان جهـان تسـلیت بـادهفته نامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی| سـال پنجـم، شـماره 206| هفتـه چهـارم مهر ۹۸

206

  

ما به طور کلّی باید بدانیم آن کسانی که رفتند جهاد کردند و به شهادت رسیدند، افراد برجسته ای بودند؛ سّن کم و زیاد و مانند اینها فرقی نمی کند؛ اگر برجسته 
نبودند خدای متعال موهبت شــهادت را به آنها نمی داد؛ نَْفس اینکه خداوند متعال این جــوان را، این نوجوان را، این مرد را، این میانســال را در عرصه ی جهاد 

فی سبیل اهلل، فائز به شهادت کرده، خود این نشان دهنده ی این است که این یک امتیازی دارد.   ۹۸/7/۸ 
*همواره در طول تاریخ زیارت حضرت سیدالشهدا)ع( با مشقت ها و سختی های فراوانی رو به رو بوده است، مخصوصا حماسه ی پیاده روی اربعین که در این طریق، در تمامی تاریخ 

مردان و زنانی جان خود را در راه حضرت سیدالشهداء)ع( فدا کرده اند.

ما باید بدانیم شهدا افراد برجسته ای بودند         |     این شماره تقدیم می شودبه  ارواح همه شهدای پیاده روی اربعین در طول تاریخ*

ن حرم از نسل مدافع�ی

رفتار برادران عزیز عراقی در مواکب نظیر ندارد

نظام، بدون مشی انقالبی ارزشی ندارد

کار را در همه  عرصه ها جهادی دنبال کنید

۴ کلیدواژه  |  

۴ اخالق انقالبی گری  |  

۴ حزب اهلل این است  |  
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روایت هفته

هشت و چهل پنج دقیقه ی صبح 20 شهریور 1380 
مصادف با 11 ســپتامبر 2001 میالدی، یکی از نقاط هفتـه

مهم بیست سال اخیر تاریخ جهان محسوب می شود. 
روزی که چهار هواپیمای ربوده شده به برج های دوقلوی 
مرکز تجارت جهانی، و مقر فرماندهــی وزارت دفاع ایاالت متحده 
موسوم به پنتاگون اصابت کرد و هواپیمای چهارم نیز در زمینی در 

ایالت پنسلوانیا سرنگون شد. 
مقامات آمریکایی، مسئولیت این کار را متوجه گروه القاعده کردند  و 
جورج بوش، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده، بالفاصله بعد از این 
حادثه، در پیام تصویری خــود از آغاز دور جدید جنگ های صلیبی 
سخن گفت. هنوز یک ماه از آن نگذشته بود که در 15 مهر 1380 )7 
اکتبر 2001( ارتش آمریکا به بهانه ی جنگ با تروریسم، به افغانستان 

حمله ور شد و اختیار آن را در دست گرفت. 

      پروژه سوم ایاالت متحده در منطقه غرب آسیا
افغانســتان اما پایان کار آمریکایی ها نبود، آنها که سرخوش از فتح 
افغانستان بودند، سراغ قطعه ی دوم نقشه ی خود رفتند: »فتح عراق«. 
عراق نقطه ی استراتژیک منطقه ی غرب آسیا بوده و هست. جایی 
که هم دارای ذخایر عظیم نفتی اســت، و هم از حیث راهبردی، به 
دلیل نزدیکی به ایران، می توانست موقعیتی بی نظیر برای مهار و یا 
در صورت لزوم حمله به ایران را فراهم کرده و از این طریق، تغییرات 
مّد نظر خود در چارچوب طرح موســوم به خاورمیانه ی بزرگ را در 

منطقه ی غرب آسیا اعمال کند.
عراق هم مانند افغانســتان، خیلــی زودتر از آنچه تصور می شــد، 
ســقوط کرد و صدام، که روزی به زعم برخی از جریان های سیاسی 
داخل کشــور، »خالد بن ولید« زمان بود، متواری کوه و بیابان شد. 
آمریکایی ها که تصــور می کردند حاال به راحتی می توانند ســراغ 

پروژه ی ســوم خود، یعنی »فتح ایران« بروند، »نقشه ی تجزیه ی 
خاورمیانه« را در اتاق های فکر خود کشیدند. اما راهبرد جمهوری 
اســالمی چیز دیگری بود. همان روزها، رهبر انقالب در جلسه ای با 
حضور فرماندهان نظامی، استراتژی ایران در برابر ایاالت متحده را 
اینگونه ترسیم کردند: »سیاست آمریکا در عراق باید شکست بخورد، 
و شکســت خواهد خورد.« با همین تصریــح، »راهبرد منطقه ای 
ایران« دقیقا در نقطه ی مقابل راهبرد ایــاالت متحده قرار گرفت. 
سیاست آمریکایی ها، حمایت از دولت های دست نشانده و وابسته، 
غیر مردم ســاالر، و حمایــت از افزایش تنش هــا و خصومت ها در 
منطقه بود. در عوض، راهبرد ایران، حمایت  از دولت های مســتقل، 
مردم ســاالر، و افزایش اتحاد و همبســتگی بین ملت ها در مقابل 
نیروی بیگانه بود. در عمل اما آنچه پیروز میدان شد،  راهبرد ایران بود. 

۳  آنچنان که طبق تحقیقات مؤسسه ی آمریکایی مطالعات جنگ، 

یکی از موضوعات مهمی کــه رهبر انقــالب در دیدار اخیر 
فرماندهان سپاه بر آن تأکید کردند لزوم نگاه فرامرزی جمهوری 
اسالمی و وســعت »جغرافیای محور مقاومت« بود. چهل سال 

پیش اگر این فقط انقالب اســالمی بود که در برابر نظام سلطه 
قد علم کرده بود و با دشــمن بعثی در خرمشــهر و آبادان در 

2  مصاف بودیم، این روزها اما مرزهای جمهوری اســالمی  

امروز  کلمه مشترک همه ملت های منطقه »مقاومت« است
روایت رهبر انقالب درباره شکست های آمریکا از جبهه مقاومت

حماسه اقتدار
:)( رهبر انقالب صبح دیروز در دانشگاه امام حسین

 راهپیمایی اربعین قّوت جبهه  مقاومت اسالمی است که این  جور اجتماع عظیم میلیونی 

راه می افتند به سمت حسین )(، به ســمت قّله و اوج افتخار فداکاری و شهادت.

شعار پُرمعنای #الُحسین_ یجمعنا 
یک حقیقت ناب است
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رهبر انقالب در مراسم ساالنه ی دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین، اربعین را از 
اولین ظهورش در تاریخ اسالم، »رسانه ی پُرقدرت عاشورا« 
دانستند و فرمودند: در چهل روز فاصله ی حماسه ی عاشورا 
تا بازگشت اهل بیت )علیهم الســالم( به کربال، فریادهای 
حضرت زینب، حضرت امام سجاد و ام البنین در شام و کوفه، 
رسانه ی حقیقی عاشورا بود و با تحقق فرمانروایِی منطق حق 
در فضای ظلمانی حاکمیت بنی امیه و ُسفیانی، عاشورا زنده 

ماند و در تاریخ جاری شد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، طوفان حرکــت اهل بیت در 
فاصله ی عاشــورا تا اربعین را در اختناق عجیب آن دوران، 
باعث منقلب شــدن اوضاع و در نهایت ســرنگونی رژیم 
سفیانی خواندند و افزودند: امروز هم همین اتفاق در جریان 

است.
ایشــان راه پیمایی عظیم مســلمانان در اربعین حسینی 
از کشــورهای مختلف، فرقه های مختلف اســالم و حتی 
برخی ادیان دیگر را فریادی رســا و رســانه ای بی همتا در 
دنیای پیچیده ی تبلیغات و جهان پُرهیاهوی بشریت امروز 
خواندند و افزودند: شعار پُرمعنای »الُحسین یجمعنا« یک 
حقیقت ناب است چراکه حسین این اجتماع بی نظیر را به 
راه انداخته است و همه را به سمت سرچشمه ی معنویت و 

آزادگی به حرکت درآورده است.  ۹۸/7/21

امروز کلمه مشترک همه ملت های منطقه 
»مقاومت« است

حسین بن علی )( را به دنیا بشناسانید
ما امــروز احتیاج داریم کــه حســین بن علی را به دنیا 
بشناسانیم؛ دنیای دچار ظلم و فســاد و دنائت و لئامت، 
محتاج معرفت آزادگی حسینی و حّریت حسینی است. 
امروز مــردم دنیا، جوان های دنیــا، ملّت های بی غرض، 
برای یک چنین حقیقتی دل هایشان می تپد؛ ]اگر[ امام 
حسین )علیه الّسالم( به دنیا معّرفی بشود، اسالم معّرفی 
شده است، قرآن معّرفی شده است. امروز با صدها وسیله 
علیه اسالم و علیه معارف اســالمی تبلیغ می شود؛ در 
مقابل این حرکت خصمانه ی جبهه ی کفر و اســتکبار، 
حرکت معرفت حسینی می تواند یک تنه سینه سپر کند، 
بِایستد و حقیقت اسالم را، حقیقت قرآن را به دنیا معّرفی 

کند.    ۹۸/6/27      

رهربی مطالبه

با پیروزی انقالب اسالمی، اسالم عزیز شد
با پیروزی انقالب اســالمی در ایران، اعتــزاز و افتخار و مباهات به اســالم، در 
مسلمانان زنده شد. اسالم، عزیز شد و مســلمان احساس کرد که اسالم مایه ی 
سربلندی اوســت. این هم از برکات انقالب اســالمی بود. اصال یکی از ابعاد این 
انقالب و به قول معروف »عمق استراتژیک انقالب ما« همین است و دشمنان، 
همین را می خواهند از ما بگیرند. 7۳/11/1۴ امروز در منطقه ی غرِب آسیا، کلمه ی 
مشترِک ملّت ها مقاومت است؛ مقاومت را همه قبول دارند... همین شکست هایی 
که در این چند سال، آمریکایی ها در عراق و در سوریه و در لبنان و در فلسطین و مانند اینها داشتند، محصول 

مقاومت گروه های مقاومت است و جبهه ی مقاومت، امروز یک جبهه ی قوی است.  7۳/11/1۴

ملت یمن در مقابل آمریکا، قطعا پیروز خواهد شد
این سّنت الهی است؛ اگر مسلمان ها بِایســتند، بر همه ی سازوبرگ قدرت های 
طاغوتی و مستکبر پیروز خواهند شــد. امروز مردم یمن سخت ترین شکنجه ها 
را دارند از ناحیه ی دولت ســعودی و همراهانش و آمریکا - پشتیبانش- تحّمل 
می کنند لکن بدانید قطعاً ملّت یمن و انصاراهلل پیروز خواهند شــد؛ آنها شکست 
نمی خورند... تنها راه، مقاومت است و آن چیزی که امروز آمریکا را و مّتحدینش 
را دستپاچه کرده که به حرف های یاوه متوّسل می شوند، به کارهای غلط متوّسل 

می شوند، ایستادگی ملّت های مسلمان است و این ایستادگی نتیجه خواهد داد. ۹7/۹/۴

جنگ داخلی نقشه ناکام استکبار برای عراق بود
جوان های عراقی در این قضایای چند سال اخیر نشان دادند که این 
قدرت را دارند که از ملّت شان و از 
کشورشان در مقابل توطئه های 
جهانی محافظت کنند؛ این خیلی 
باارزش اســت. جوان های عراقی 
توانســتند بزرگ ترین توطئه ی 
داخلی را که می توانست به جنگ 
داخلی منتهی بشود، در عراق از بین ببرند و نابود کنند. توطئه ی 
داعش و تکفیری ها، توطئه ی کوچکی نبــود؛ پول ها خرج کرده 
بودند، برنامه ها ریخته بودند برای اینکه عراق را که یک کشور اصلی 
عربی و اسالمی است، تبدیل کنند به میدان جنگ داخلی و شیعه 
و سّنی را به جان هم بیندازند؛ جوان های عراقی با فتوای مرجعّیت 
معّظم عراق توانستند سینه سپر کنند و این توطئه را خنثی کنند؛ 

این کار کمی نبود، کار کوچکی نبود. ۹۸/6/27

یکی از موضوعات مهمی که رهبر انقالب در دیدار اخیر فرماندهان ســپاه بر آن تأکید کردند لزوم نگاه فرامرزی جمهوری اسالمی و 
وسعت »جغرافیای محور مقاومت« بود. چهل سال پیش اگر این فقط انقالب اســالمی بود که در برابر نظام سلطه قد علم کرده بود و با 
دشمن بعثی در خرمشــهر و آبادان در مصاف بودیم، این روزها اما مرزهای جمهوری اسالمی، کیلومترها دورتر قرار دارد و جغرافیای 
محور مقاومت، از خلیج فارس تا دریای سرخ و مدیترانه گسترانیده شده اســت. این را بگذارید کنار حماسه ی پیاده روی اربعین که 
این روزها مانور اقتدار و شکوه جبهه ی مقاومت را در معرض نمایش جهانیان قرار داده است. نشریه ی خط حزب اهلل به همین مناسبت 

مروری کرده است بر پهنای جغرافیای مقاومت در برابر نظام سلطه.

رهبر انقالب در در مراسم دانش آموختگی 
:)( دانشجویان دانشگاه امام حسین

شعار پُرمعنای #الُحسین_ یجمعنا 
یک حقیقت ناب است 

روایت رهبر انقالب درباره شکست های آمریکا از جبهه مقاومت
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1  »بعد از حمله ی آمریکا به عراق در سال 2003 بر 

خالف انتظار واشنگتن، نفوذ ایران در عراق بسیار بیشتر 
شد به طوری که این نفوذ از مناطق کردنشین تا بصره 
را در برگرفت. از همین طریق، ایران توانست به کمک 
هم پیمانان نظامی خود در عراق به منافع آمریکا ضربات 
ســنگینی وارد کند« و همین هم در نهایت منجر به 

خروج آمریکا از عراق شد. 

      اربعین، محور اتصال تن ها و دل ها
حاال شانزده سال بعد از حمله ی آمریکا به عراق، کمتر 
کسی تصور می کرد که هر ساله، حماســه ای در این 
کشور خلق شود که نظیری برای آن در جهان امروزین 
پیدا نشــود. »این واقعاً یک پدیده است، یک پدیده ی 
الهی اســت، یک پدیده ی معنوی است. حقیقتاً قابل 
توصیف نیســت؛ مثل خیلی از ایــن پدیده های مهّم 
الهی، درست قابل تفسیر هم نیست؛ یعنی نمی شود 
این حادثه را تحلیل کرد. این جور این جمعّیِت عظیِم 
میلیونی راه بیفتند، در ظرف چند سال این تحّقق پیدا 
کند، شکل پیدا کند! بله، در گذشته راه پیمایی بود، اّما 
این خبرها نبود. ما اّطالع داریم که در ایّام مختلف، چه 
اربعین، چه غیر اربعین -در خصوص اربعین یا بعضی 
اوقات دیگر- طاّلب از نجــف و جاهای مختلف عراق 
حرکت می کردند می رفتند، جمعّیت هــای فراوانی 
هم بودند. اّما این جمعّیِت عظیــِم میلیونی از جاهای 
مختلف دنیا -چند میلیون از ایران و میلیون ها از خود 
عراق و از کشورهای دیگر- این حرکت عظیم، با وجود 
تهدیدهای تروریستی ای که همیشــه وجود داشته و 
امروز هم وجود دارد، یک پدیده ی فوق العاده عظیمی 
است؛ خیلی مهم است. این نشان دهنده ی اوج گرفتن 
همین تفّکر مبارزه ی در راه خدا و در راه اسالم و آمادگی 
عمومی و همگانی در این راه است.« ۹6/۸/22 روزگاری 
قرار بود کشورهای منطقه تجزیه شده و آتش خصومت 
و درگیری بین آنها بیشتر شــود، اما حاال راهپیمایی 
اربعین و محبت سیدالشهداء)ع( موجب نزدیکی قلوب 
مردمان آزاده ی منطقه و جهان به یکدیگر شده است. 
»پیوند بین عراقی و غیر عراقی، پیوند بین شیعه و سّنی، 
پیوند بین عرب و فارس و تُرک و ُکرد؛ این پیوندها مایه ی 
سعادت است، این پیوندها آیت رحمت پروردگار است. 
دشمن سعی در تفرقه دارد که نتوانسته است و به حول 
و قّوه ی الهی نخواهد توانســت. ما -ایــران و عراق- دو 
ملّت هستیم مّتصل به یکدیگر؛ تن های ما، دل های ما، 
جان های ما به یکدیگر مّتصل است؛ آنچه این اتّصال را 
ایجاد کرده است، ایمان بِاهلل و محّبت به اهل بیت )علیهم 
 الّسالم( است، محّبت به حسین بن علی )علیه الّسالم( 
اســت؛ روزبه روز هم این زیاد خواهد شــد ان شاءاهلل. 
دشمنان توطئه می کنند اّما توطئه ی دشمنان اثری 

نخواهد کرد.« ۹۸/6/27 
باری »اجتماع عظیم و میلیونی زائران در مسیر حرکت 
به کربال یعنی حرکت به سمت قله ی افتخار و فداکاری 
و شــهادت«، و این، »قدرت اسالم و جبهه ی مقاومت 

اسالمی را تجلی دوباره می دهد.« ۹۸/7/21

پیروزی جریان مقاومت موجب عصبانیت آمریکایی ها شد
کشور سوریه با اســتقامت و همراهی مردمش توانســت در مقابل یک ائتالف بزرگ از 
آمریکا، اروپا و متحدان آنها در منطقه ایســتادگی کند و با پیــروزی از این حادثه خارج 
شود. پیروزی جریان مقاومت در سوریه بی  شک موجب عصبانیت آمریکایی ها و تالش 
آنان برای طراحی توطئه های جدید خواهد شد... ایران و سوریه عمق راهبردی یکدیگر 
هستند و هویت و قدرت جریان مقاومت وابسته به این ارتباط مستمر و راهبردی است، بر 
این اساس دشمنان نخواهند توانست نقشه های خود را عملیاتی کنند... اشتباه دشمنان 
این بود که سوریه را با برخی کشورهای عربی اشتباه گرفتند، در حالی که در آن کشورها حرکت مردم در جهت مقاومت 

و در واقع، قیام علیه آمریکا و دست نشاندگان آن بود. ۹7/12/6

مقاومت فلسطین، زوال رژیم 
صهیونیستی را به دنبال دارد

پیروزی مردم فلسطین 
در ســال های اخیر، به 
معنای توانایی تشــکیل 
حکومت در تل آویو نبوده 
است که البته این موضوع 
نیز به فضل پــروردگار 
محقق خواهد شد، بلکه پیروزی اصلی این بوده است که 
رژیم صهیونیستی که ارتش های عربی نتوانستند آن را 
شکست دهند، به وسیله ی مردم فلسطین و گروه های 
مقاومت به زانــو درآمد و بــه اذن الهــی پیروزی های 
بزرگ تری نیز خواهید داشت. رژیم صهیونیستی که در 
دو جنگ قبلی با گروه های مقاومت، در برهه ای بعد از 22 
روز و در برهه ای دیگر بعد از 8 روز درخواست آتش بس 
کرد، در آخرین درگیری، بعد از ۴8 ســاعت خواســتار 
آتش بس شــد و این یعنی به زانو درآمدن رژیم غاصب 
صهیونیستی. علت پیروزی های مستمر ملت فلسطین 
در سال های اخیر، ایستادگی و مقاومت بوده است و در 
آینده و تا زمانی که مقاومت وجود داشته باشد، روند افول 

و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت. ۹7/10/10

لبنان، سرزمین نمونه  مقاومت
لبنان به برکــت وجود 
عناصــر  و  حــزب اهلل 
مقاومت، تبدیل شده به 
یک سرزمین نمونه. واقعاً 
کمتر جایی را ما ســراغ 
داریم که این همه عناصر 
مؤمن، عناصر خالص در آن حضور داشته باشند. با اینکه 
لبنان به حســب حجم جغرافیایی کوچک است، لکن 
از لحاظ معنا بر روی همه ی این منطقــه اثر دارد و این 
به برکت همین خون شــهدای شما]ملت لبنان[ است. 

خون این شهدا خیلی اثر دارد. ۹5/۳/6

جوان های پرشور و 
پرحماسه بحرینی

مســئله ی بحرین 
جنــگ شــیعه و 
نیســت،  ســّنی 
مسئله ی حاکمّیت 
جائرانه ی ابلهانه ی 
اقلّّیــت  یــک 
مستکبر خودخواه بر یک اکثریّت گسترده است. یک 
اقلّّیت کوچکی بر هفتاد درصد، هشتاد درصد مردم 
بحرین دارند حکومت می کنند؛ حاال هم ]این [ عالم 
مجاهد، آقای شیخ عیسی  قاسم را مورد تعّرض قرار 
داده اند؛ این حماقت آنها است، این بالهت آنها را نشان 
می دهد. شیخ عیسی  قاسم کسی بود که تا امروز و تا 
وقتی که می توانست با مردم حرف بزند، از حرکات تند 
و مسلّحانه ی مردم جلوگیری می کرد، مانع می شد. 
نمی فهمند که با چه کســی درافتاده اند، نمی فهمند 
که تعّرض به شیخ عیسی  قاسم یعنی برداشتن مانع 
از مقابل جوان های پُرشور و پُرحماسه ی بحرینی که 
]اگر[ بیفتند به جان نظام حاکــم، از هیچ راه دیگری 

نمی توانند آنها را ساکت کنند. ۹5/۴/5
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ایرانی خانواده

اگر سیدالشهدا نبود، این 
نهضت هم پیش نمی برد                      
همیـن گریه هـا نگـه داشـته ایـن مکتـب را تا 
اینجـا و همیـن نوحه سـرایی ها، همینها اسـت 
کـه مـا را زنـده نگـه داشـته، همینها اسـت که 

این نهضت را پیـش برده، اگر سیدالشـهدا نبود، 
ایـن نهضت هـم پیـش نمی بـرد، سیدالشـهدا 
همـه جـا هسـت: ُکلُّ أرٍض کربـا. همـه جـا 
محضـر سیدالشـهدا اسـت، همـه ی منبرهـا 
محضـر سیدالشـهدا اسـت، همـه ی محرابهـا 
از سیدالشهدااسـت... امـام حسـین نجـات داد 

اسـام را. مـا بـرای یـک آدمی کـه نجـات داده 
اسـام را و رفتـه کشـته شـده هـی سـکوت 
کنیم؟ مـا هـر روز بایـد گریه کنیـم، ما هـر روز 
باید منبر برویـم برای حفـظ این مکتـب، برای 
حفـظ ایـن نهضت هـا؛ ایـن نهضت هـا مرهون 
 58/4/17 امام حسین سـام اللّ  علیه هسـت.  

اّولیــن کلمــه تشــّکر اســت؛ از صمیــم 
قلــب، خــودم و از طــرف ملّــت بــزرگ ایــران 
ــب داران  ــما موک ــم از ش ــم، ه ــّکر می کن تش
ــت و  ــت را و رحم ــن کرام ــام اربعی ــه در ایّ ک
مــوّدت را بــه منتهــا درجــه رســانده اید، 
ــراق و هــم از  ــزرگ ع ــت ب هــم از همــه ی ملّ
ــت را  ــه امنّی ــراق ک ــت ع ــئولین در دول مس
ــم  ــد، ه ــم کرده ان ــه را فراه ــا را و زمین و فض
بخصوص از علمــای بزرگــوار و مراجــع عظام 
عــراق کــه فضــای زیــارت را، فضای بــرادری 
ــت را فراهــم  بیــن آحــاد مــردم و بیــن دو ملّ
کرده انــد؛ حقیقتــاً جــای تشــّکر دارد. آنچــه 
بــرای مــا نقــل می شــود از رفتــار شــما 
بــرادران عزیــز عراقــی در مواکــِب میــاِن 
راه و رفتــار کریمانــه ی شــما بــا زائــران 
حســینی، چیزهایــی اســت کــه نظیــر 
 نــدارد؛ در دنیــای امــروز ایــن چیزهــا نظیــر

 ندارد.     ۹۸/6/27 

امروز ما می توانیم امیدوار باشیم همچنان که یک روز اســالم توانست در چنان فضای 
فرهنگی فاسد و غلطی زنی مثل زینب را به وجود آورد، که الگو و نمونه ی یک انسان بزرگ 
است - و نه فقط یک زن برجســته - امروز هم تعالیم اسالم و فرهنگ اسالمی میان این 
جنجال غوغاگرانه ی جوسازانه ی غرب، نمونه ی یک زن مسلمان کامل و بزرگ را می تواند 
به وجود بیاورد؛ و ما به این احتیاج داریم. امروز دنیا احتیاج دارد به اینکه زن مســلمان، 

هویت و حقیقت فرهنگی خودش را نشان بدهد.   65/10/15  

رفتار برادران عزیز عراقی 
در مواکب نظیر ندارد

دنیا احتیاج دارد که زن مسلمان، هویت خود را نشان بدهد 

کار جهــادی و روحّیه ِی جهــادی را در 
همه ی عرصه های گوناگــون فّعالّیت ها 
ســرلوحه قرار بدهید. کار جهادی ضّد 
تنبلی اســت، ضّد بی تفاوتی است، ضّد 
امروز را به فردا انداختن است. ما با بعضی 
از بخش های گوناگون مواجه می شویم 
که یک کاری را بنا اســت انجام بدهند، 
تصدیق هم می کنند، تأیید هم می کنند، 
حّتی استقبال هم می کنند اّما امروز که 
باید انجام بدهند، به فردا می اندازند که 

فردا هم باز یک فردای دیگری دارد؛ بنده 
گاهی به آنها می گویــم، تذّکر می دهم 
که فالن مطلبی را که ما شــش ماه قبل 
گفتیم، شــما هم بــه فــالن مأمورتان 
دســتور کتبی دادید، او هم مثاًل به یکی 
دیگر توصیه کرده اّما شش ماه گذشته، 
هیچ حرکتی انجام نگرفته؛ به خاطر این 
است که کار را جهادی دنبال نمی کنند؛ 
کار جهــادی. کار را در همه ی عرصه ها 

جهادی دنبال کنید.     ۹۸/7/10

کار را در همه  عرصه ها جهادی دنبال کنید 

پیاده روی اربعین در تاریخ 
بی سابقه است

این خون حسین )( است که بعد 
از ۱۴۰۰ سال دارد می جوشد 

حزب اهلل این است

انقالبی اخالق

تاریخی روایت

اصــل ایــن راه پیمایــی اربعیــن... کــه 
ــت؛  ــری اس ــه ی بی نظی ــک حادث ــاً ی حقیقت
ــا،  ــان در دنی ــط در دوران خودم ــه  فق ــا ن م
ــک  ــم ی ــراغ نداری ــم س ــخ ه ــه در تاری بلک
ــی  ــن حرکت ــک چنی ــی، ی ــن اجتماع چنی
ــال  ــر از س ــال گرم ت ــر س ــال، و ه ــر س را ه
ــن  ــت. ای ــر اس ــد؛ بی نظی ــاق بیفت ــل اتّف قب
حرکــت حســینی در گســترش معرفــت بــه 
ــش دارد.  ــالم( نق ــه  الّس ــین )علی ــام حس ام
ــن  ــاً بی ــی کــه عمدت ــن حرکت ــا ای ــن ب اربعی
نجــف و کربــال در راه پیمایــی هــر ســال 
بین المللــی شــد؛  بــه وجــود می آیــد 
ــت  ــن حرک ــه ای ــا ب ــردم دنی ــم های م چش
ــالم(  ــین )علیه الّس ــام حس ــد؛ ام ــه ش دوخت
و معرفــت حســینی بــه برکــت ایــن حرکــت 
ــی  ــد، جهان ــی ش ــی بین الملل ــم مردم  عظی

شد. ۹۸/6/27      

این را شما توّجه داشــته باشید که نظام در یک 
کارزار عظیمی قــرار دارد. اینکــه گفتم جای 
خودمان را بدانیم، مســئله را بشناســیم، اصل 
مسئله این است: شما در وسط میدان کارزارید، 
یک کارزار همه جانبه ی عظیم؛ این کارزار را باید 
احســاس کنید، طرف مقابل را باید بشناسید و 
این جور، تکلیف همه ی ما معّین می شود. نظام، 
بدون مشی انقالبی ارزشــی ندارد؛ واقعاً ارزشی 
ندارد. نظام، اگر چنانچه مشــی انقالبی نداشته 
باشد، به آن آرمان ها نخواهد رسید، به دنبال آن 
آرمان ها نخواهد بود و با آن رژیم های گذشته ی 
کشور هم هیچ تفاوتی نخواهد داشت و ارزشی 
ندارد. البّته انقالبیگری هم فقط در بســتر نظام 
امکان پذیر اســت؛ این طرف قضّیه را هم توّجه 
داشته باشید. این جور نباشــد که بعضی نظام 
را نفی کنند به عنوان اینکه ما انقالبی هســتیم؛ 
ارزشــهای نظام، ارکان نظــام، بنیانهای نظام 
را زیر ســؤال ببرند به عنوان اینکــه ما انقالبی 
هستیم. انقالبیگری به معنای ویرانگری نیست. 
انقالبیگری یک مشی صحیح و عاقالنه و پُرانگیزه 
و پُرامید و شجاعانه به سمت اهداف واال است؛ این 
تعریف و معنای انقالبیگری است؛ و این فقط در 
بستر و مسیر نظام اســالمی یعنی نظام موجود 
امکان پذیر است؛ خارج از این امکان پذیر نیست. 
انقالبیگری، ساختارشکنی نیست؛ تخریب نظاِم 

  ۹7/۳/7 ناشی از انقالب نیست.

نظام، بدون مشی انقالبی 
ارزشی ندارد  عزاداری های 

سنّتی باعث تقّرِب 
بیشتِر مردم به 
دین می شود

پرداختن  که  کارهاست  برخی 
به آنها، مردم را بــه خدا و دین 
آن  از  نزدیک می کند. یکــی 
کارها، همین عزاداریهای سّنتی 
اســت که باعث تقّرِب بیشتِر 
مردم به دین می شــود. این که 
امام فرمودند »عزاداری سّنتی 
بکنید« به خاطر همین تقریب 

است.    7۳/۳/17

 )( حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای در مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین
در جمع رزمندگان لشکر ۳1 عاشورا 67/5/2۸

ن حرم از نسل مدافع�ی

واژه کلید

#راهپیمایی_اربعین 

اربعین جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد؛ 
این خون حسین بن علی است که بعد از 1۴00 
سال دارد می جوشد و روزبه روز تازه تر می شود، 
روزبه روز زنده تر می شود؛ این همان پیام عاشورا 
است که از حلقوم اباعبداهلل و حلقوم زینب کبری 
)ســالم  اهلل  علیهما( در نهایت غربت و تنهایی 
صادر شد و امروز فضای عالم را فرا گرفته است 
و فرا می گیرد. حسین )علیه الّسالم( متعلّق به 
انسانّیت است؛ ما شیعیان افتخار می کنیم که 

پیرو امام حسین هستیم. ۹۸/6/27
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